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SCT/43/7 

 زييةابلإنلكالأصل: 

 2020 يوليو 27 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثالثة الدورة
 جنيف

 يف الدول األعضاء  الوطنيةعالمات البشأن محاية  استبيان

عداد مانة من اإ  الأ

يف ختام ادلورة الثانية والأربعني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات  .1

ىل موافاة الأمانة مبقرتح اجلغرافية )جلنة العالمات( بشأأن حامية العالمات  مرشوع اس تبيان، دعا رئيس اللجنة وفد البريو اإ

دراهجا يف مرشوع  ىل تقدمي الأس ئةل اليت يرغبون يف اإ  قبل، الاس تبيانالوطنية يف ادلول الأعضاء. كام دعا الرئيس الأعضاء اإ

تلقّت مساهامت من قد (. وحبلول ذكل املوعد الهنايئ، اكنت الأمانة SCT/42/8الوثيقة من  23الفقرة ) 2019ديسمرب  31

كوادور وبريو وسويرسا. ادلول الأعضاء  التالية: أأسرتاليا والربازيل واإ

ىل ذكل، أأعّدت مرشوع .SCT/43/3 Revيف الوثيقة  اليت تلقّّتاالأس ئةل  لكومّجعت الأمانة  .2 ، واستنادًا اإ

وقامت الأمانة،  . SCT/43/7 Provالوثيقةالوارد يف مرفق  ،الوطنية يف ادلول الأعضاء العالمات بشأأن حامية الاس تبيان

عدادها ملرشوع  لكرتونيالس تخدام يف أأداة اس تقصاء ل لتكون قابةل، بتحرير الأس ئةل الاس تبيانخالل اإ بغرض حتقيق  ةاإ

صت مساحة حمدودة ّص أأو خُ  قدر الإماكنالأس ئةل النصية املفتوحة  استُبعدتبذكل، ياانت وحتليلها. و الكفاءة يف مجع الب 

 .وددللرّ 
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3.  ُ : التايل عىل الرابط 2020مايو  11يف هذه الوثيقة عىل صفحة الويب اخلاصة بلجنة العالمات  ترش ون

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=55468 ،مفتوحة لتقدمي تعليقات  وظلت

 . 2020مايو  31عىل املنتدى الإلكرتوين للجنة العالمات حىت بشأأهنا 

بيالروس وش ييل وكوس تارياك تعليقات من ادلول الأعضاء التالية:  اكنت الأمانة قد تلقت، خريالأ املوعد  حبلولو  .4

ىل الأمانة )تعليقات (. كام قدم الاحتاد الأورويب 6والياابن وبريو والولايت املتحدة الأمريكية ) ، وعالوة عىل ذكل(. 1اإ

ىل الأمانة: الاحتاد ادلويل  ( وامجلعية ادلولية FICPIامللكية الفكرية ) لوالكءأأرسلت املنظامت غري احلكومية التالية تعليقات اإ

 .2)) (INTA) للعالمات التجارية

دلول حامية العالمات التجارية الوطنية يف ا بشأأنالس تبيان لالهنائية  عىل الصيغةالأول لهذه الوثيقة  املرفق وحيتوي .5

عدادالأعضاء   .هذه الأخرية التعليقات اليت تلقّتاهذه النسخة  كام تشملالأمانة.  من اإ

لكرتونية بناء عىل طلق وس تُ  .6 جلنة . وس تعرض نتاجئ الاس تقصاء عىل الس تبيانالصيغة الهنائية لأأداة اس تقصاء اإ

 الثالثة والأربعني. العالمات يف دورهتا

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاء اس تبيان

ول: ساس املنطقي الوطنيةعالمة التعريف  اجلزء الأ  واحملتوى الس ياسايت والأ

 

ىل  ملصطلح "العالمة الوطنية". فقد خيتلف معىن هذا املصطلح من بدل  معوماتعريف متفق عليه  أأنه ل يوجدجتدر الإشارة اإ

ىل أ خر.  اإ

 

جابة واحدة) :بأأهنا الوطنيةعالمة ال وصفاجمليب، ميكن بدل ال يف  – 1السؤال   (حيمتل السؤال أأكرث من اإ

شارة تُس تخدم ☐ ىل تعزيز الهوية الوطنية أأو صورة البدل اإ  أأو لكهيام كعنرص مريئ يف أأي س ياسة أأو اسرتاتيجية هتدف اإ

 رىج التحديدغري ذكل، يُ  ☐

 ل ينطبق  ☐

 

شارة لوضعقرارًا  أأيبدل اجمليب ال  اّّتذهل  – 2السؤال   ؟وطنيةعىل أأهنا عالمة  وصفهاميكن  واس تخدام اإ

 ☐ ل ينطبق     ☐لقيام بذكل بعد، لكنه خيطط ل ليس    ☐  نعم  ☐  ل

ذا اكنت الإجابة نعم، أأي من اجلهات التالية    :القرار اّتذتاإ

 التحديد يُرىج – هيئة عامة ☐

 يُرىج التحديد  – ش به عامةهيئة  ☐

 التحديد يُرىج – هيئة خاصة ☐

 رىج التحديديُ  –أأخرى هيئة  ☐

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج حتميل   docأأو  pdf أأو jpegبنسق  اجمليب بدلال اليت يس تخدهما  الوطنيةعالمات( العالمة )الاإ

 . gifأأو  jpgأأو  pngأأو  docxأأو 

ىل السؤال  ل ينطبق، يُرىجأأو  واإذا اكنت الإجابة عىل السؤال الثاين "ل"  .30الانتقال مبارشة اإ

 

لهيا يف السؤال الوطنية املُشاعالمة ال اس تحداثوراء  الاكمن الس ياسايتما هو الأساس املنطقي  – 3السؤال  )حيمتل  ؟2ر اإ

جابة واحدة(  السؤال أأكرث من اإ

 الرتوجي للس ياحة ☐

 جذب الاستامثرات ☐
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 جذب العامل ☐

 زايدة الصادرات ☐

 الرتوجي للسلع و/أأو اخلدمات احمللية ☐

 القدرة التنافس يةزايدة   ☐

 تعزيز العالقات اخلارجية ☐

 داخليًا وخارجياً  الرتوجي لثقافة البدل أأو تقاليده أأو قميه أأو جوانبه الإجيابية ☐

  البدل تعزيز ماكنة ☐

 التحديد يُرىج –غري ذكل  ☐

 ل ينطبق  ☐

 

 عىل: ، لكّيًا أأو جزئّياً الوطنيةعالمة الهل حتتوي  – 4السؤال 

 )يف صيغته الاكمةل أأو اخملترصة(؟ امس البدل )أأ(

 ☐ ل ينطبق    ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة ل، يُرىج حتديد السبب.  اإ

شارة )ب( شارات) اإ خطاراكنت موضوع ( اإ لهيا 6املادة مبوجب  اإ )اثلثًا( من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية )املُشار اإ

 ابريس"(؟فامي ييل ابمس "اتفاقية 

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

 محمية مبوجب عالمة مسّجةل؟عنارص  )ج(

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

 يواانت ونبااتت وأ اثر(؟ح  عىل سبيل املثال:رموز أأخرى ) (د)

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج التحديد.  اإ

 

 أأو عُّدلت يف الس نوات الأخرية؟ الوطنية عالمةالهل استُبدلت  – 5السؤال 

 ☐ ل ينطبق    ☐ نعم  ☐ل 
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ذا اكنت الإجابة نعم، يُ  ىل عدد اإ ذا أأمكن، اإ الإشارة، و  الوطنية عالمةال اليت استُبدلت أأو عُّدلت فهياات رّ املرىج الإشارة، اإ

  .وأأس باب ذكل والس نوات اليت طرأأ فهيا الاستبدال أأو التعديل

 

 الاعرتاف وامللكية والإدارة اجلزء الثاين: 

جراء أأو  )قانون أأو لحئة خمصص مبوجب صك قانوين الوطنية معرتف هبا رمسياً عالمة هل ال – 6السؤال  أأو ترشيع أأو اإ

 اجمليب؟بدل ل ا يفمثاًل( اعرتاف 

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج تقدمي  ىل الصك القانوين اإ   .املعيناخملصص الرابط اإ

 

ليه يف السؤال و  اخملصص" يف الصك القانوين الوطنيةعالمة المصطلح "يرد تعريف هل  – 7السؤال   ؟6املُشار اإ

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج تقدمي التعريف.  اإ

 

 يف البدل اجمليب؟يوجد ماكل للعالمة الوطنية هل  – 8السؤال 

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم، يُ  ىل رىج اإ  ؟هو الوطنية عالمةال ماكل لامكل وهلل الصفة القانونيةالإشارة اإ

 موقع الويبيرىج تقدمي الامس و  –عامة هيئة/سلطة  ☐

 وموقع الويبيرىج تقدمي الامس  –ش به عامة هيئة/سلطة  ☐

 وموقع الويبيرىج تقدمي الامس  –هيئة خاصة  ☐

 يُرىج التحديد  –أأخرى هيئة  ☐

   ل ينطبق  ☐

 

دارةاجلهة اليت يب، اجمل بدل ال يف  – 9السؤال  جابة واحدة) يه: الوطنيةعالمة ال تتوىل اإ  (حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 وموقع الويبيرىج تقدمي الامس  – عامة سلطة/هيئة ☐

 موقع الويبيرىج تقدمي الامس و  –ش به عامة سلطة/هيئة ☐

 موقع الويب يرىج تقدمي الامس و  –هيئة خاصة ☐
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 رىج التحديديُ  –أأخرى هيئة  ☐

  ل ينطبق  ☐

 

 لبدل اجمليبالوطنية ل  عالمةالاجلزء الثالث: اس تخدام 

 لقواعد حمددة يف البدل اجمليب؟لقانون أأو متثال الوطنية لرشط الاالمة عالهل خيضع اس تخدام  – 10السؤال 

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ىل  ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج تقدمي الرابط اإ  .القواعد ذات الصةلالقوانني أأو اإ

 

جابة واحدة) ؟الوطنيةعالمة الما يه اجلهات اليت ميكهنا اس تخدام  – 11السؤال   (حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 يُرىج التحديد –العامةالسلطات /اتئالهي   ☐

 يُرىج التحديد –السلطات ش به العامة/الهيئات ☐

 يُرىج التحديد –الهيئات اخلاصة ☐

 رىج التحديديُ  –أأخرى هيئات  ☐

  ل ينطبق  ☐

 

جابة واحدة) ؟الوطنيةعالمة الكيف يرُّصح ابس تخدام  – 12السؤال   (حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 ترخيص خيضع لتفاق  ☐

 السلطة الوطنية اخملتصة يف البدل اجمليبخيضع لترصحي مس بق صادر عن   ☐

 رىج التحديديُ  -غري ذكل  ☐

  ل ينطبق  ☐

 

 ؟الوطنيةعالمة الاس تخدام مقابل املس تخدمني دفع رسوم  عىل يُشرتطهل  – 13السؤال 

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم، يُ  ىل أأي هجة تُدفع الرسوم ية(مبلغ الرسوم )ابلعمةل احملل بيان رىج اإ  .واإ
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 للبدل اجمليب عىل املس توى الوطين الوطنيةعالمة الحامية  اجلزء الرابع:

 يف البدل اجمليب؟ ايةامحل الوطنية منعالمة ال تس تفيدهل  – 14السؤال 

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم، يُ  جابة واحدة) :امحلاية وسائلبيان رىج اإ  (حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 عالمة جتارية ☐

 عالمة جامعية ☐

 عالمة تصديق ☐

 مؤرش جغرايف ☐

 خمصصقانون حميل  ☐

 رىج التحديديُ  - أأخرى وسائل ☐

ىل رابط اليُرىج تقدمي  ن وجد.املقابلالتسجيل أأو التصديق اإ  ، اإ

 

 التالية:السلع/اخلدمات يف البدل اجمليب تغطي  الوطنيةعالمة الحامية  - 15السؤال 

ىل  ☐  نيس أأصناف التصنيف ادلويل مبوجب اتفاقمجيع  السلع واخلدمات اليت تنمتي اإ

 ف ادلويل مبوجب اتفاق( املقابةل من التصنيالأصناف) الصنف بيانيُرىج  –بعض السلع و/أأو اخلدمات فقط  ☐

 .حسب الاقتضاءنيس، 

  ل ينطبق  ☐

 

 البدل اجمليب؟ أأصول امللكية الصناعية يف أأحد الوطنيةعالمة العترب هل تُ  - 16السؤال 

  ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

 

  يف هذا البدل؟أأي حتدايت حامية العالمة الوطنية يف البدل اجمليب  واهجتهل  – 17السؤال 

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت  جابة واحدة) :الإجابة نعم، مفا يه أأوجه هذه التحدايتاإ  (حيمتل السؤال أأكرث من اإ
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قُّدم طلب تسجيل العالمة الوطنية ابعتبارها عالمة جتارية أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق يف البدل اجمليب  ☐

 النتيجة. بيان يُرىج  – طلبهذا الالاعرتاض عىل وجرى 

الامتس وقُّدم  البدل اجمليبعالمة جتارية أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق يف ابعتبارها العالمة الوطنية مسجةل  ☐

بطال  النتيجة. بيان يُرىج  –تسجيل ال  اإ

جراء،، ترشيع، لحئة، حمدد)عىل سبيل املثال، قانون  صك قانوين خمصص مبوجبالعالمة الوطنية محمية  ☐ اعرتاف(  اإ

 النتيجة.بيان يُرىج  –غريه أأو عىل الصك القانوين الاعرتاض وجرى 

  يُرىج التحديد –حتدايت أأخرى   ☐

 

 يف اخلارج اجمليبللبدل  الوطنيةعالمة الحامية  اجلزء اخلامس:

لهيا  غري حامية البدل اجمليبأأخرى  مناطقبدلان/ اميةحمن للبدل اجمليب الوطنية عالمة التس تفيد  هل – 18السؤال  )مشار اإ

  ؟فامي ييل "ابمحلاية يف اخلارج"(

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم، يُ  جابة واحدة :وسائل امحلاية بيانرىج اإ  ()حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 عالمة جتارية ☐

 عالمة جامعية ☐

 عالمة تصديق ☐

 مؤرش جغرايف ☐

 خمصصقانون حميل  ☐

 ثنايئاتفاق  ☐

خطار ☐  )اثلثًا( من اتفاقية ابريس6مبوجب املادة  اإ

 رىج التحديديُ  -وسائل أأخرى  ☐

ىل رابط اليُرىج تقدمي  ن وجد. أأو صك قانوين خمصص أ خر، التسجيل أأو التصديق املقابل،اإ  اإ

 

ذا اكنت  – 19السؤال   ، فامي يتعلقاملعنية البدلان/املناطقمحمية يف اخلارج، يُرىج حتديد قامئة للبدل اجمليب  الوطنيةعالمة الاإ

جابة واحدة( .ايةامحلبلك وس يةل من وسائل   )حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 عالمة جتارية ☐

 عالمة جامعية  ☐

 عالمة تصديق ☐

 مؤرش جغرايف ☐
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 قانون حميل خمصص ☐

 اتفاق ثنايئ ☐

خطار مبوجب املادة   ☐  )اثلثًا( من اتفاقية ابريس6اإ

 يُرىج التحديد -وسائل أأخرى  ☐

 

  ؟التاليةالسلع/اخلدمات يف البدل اجمليب تغطي  الوطنيةعالمة حامية ال – 20السؤال 

ىل  السلع واخلدمات اليت تنمتي ☐  نيس أأصناف التصنيف ادلويل مبوجب اتفاقمجيع اإ

اق التصنيف ادلويل مبوجب اتف( املقابةل من الأصناف) الصنف بيانيُرىج  –بعض السلع و/أأو اخلدمات فقط  ☐

 .حسب الاقتضاءنيس، 

  ل ينطبق  ☐

  

 ؟يف اخلارجأأي حتدايت  الوطنيةعالمة الحامية  واهجتهل  – 21السؤال 

   ☐ ل ينطبق    ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم،  جابة واحدة) :التحدايت مفا يه أأوجه هذهاإ  (حيمتل السؤال أأكرث من اإ

قُّدم طلب تسجيل العالمة الوطنية ابعتبارها عالمة جتارية أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق يف اخلارج وجرى  ☐

 النتيجةبيان يُرىج  –الاعرتاض عىل هذا الطلب 

بطال  اخلارجعالمة جتارية أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق يف ابعتبارها العالمة الوطنية مسجةل  ☐ وقُّدم الامتس اإ

 النتيجةبيان يُرىج  –لتسجيل ا

جراء،، ترشيع، لحئة، حمدد)عىل سبيل املثال، قانون  صك قانوين خمصص مبوجبالعالمة الوطنية محمية  ☐ اعرتاف(  اإ

 النتيجة بيان يُرىج  –غريه عىل الصك القانوين أأو وجرى الاعرتاض 

خطارالاعرتاض عىل  ☐  النتيجة بيانيُرىج  –ابريس)اثلثًا( من اتفاقية 6مبوجب املادة  اإ

 يُرىج التحديد –حتدايت أأخرى  ☐

 

ذا اكنت العالمة الوطنية للبدل اجمليب محمية يف اخلارج، فهل تعرض – 22السؤال  لبدل اجمليب لأي ت العالمة الوطنية ل اإ

  اس تخدام غري مرّصح به يف اخلارج؟اس تخدام قامئ عىل التعّدي أأو 

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج رشح  جابة واحدة) :طبيعة الاس تخداماإ  (حيمتل السؤال أأكرث من اإ
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 اس تخدام كعالمة جتارية غري مرّصح به ☐

 اس تخدامات أأخرى غري مرّصح هبا يف جمال التجارة  ☐

 اس تخدامات أأخرى غري مرّصح هبا  ☐

 يُرىج التحديد –غري ذكل  ☐

 

 للبدل اجمليب )اثلثًا( من اتفاقية ابريس محلاية العالمات الوطنية6اس تخدام املادة  اجلزء السادس:

خطارموضوع  مهناأأو عنارص للبدل اجمليب  الوطنيةعالمة ال هل اكنت – 23السؤال  ( من اتفاقية )اثلثاً 6مبوجب املادة  اإ

 ابريس؟

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم،    ؟أأم عنارص مهنا فقط اكمةل الإخطار العالمة الوطنيةهل مشل اإ

 اكمةلالعالمة الوطنية   ☐

 عنارص من العالمة الوطنية ☐

ذا اكنت الإجابة نعم، حتت أأي فئة حيمتل السؤال أأكرث من ) ؟)اثلثا( من اتفاقية ابريس 6من الإشارات املشموةل ابملادة  اإ

جابة واحدة  (اإ

 العلَ  ☐

 النباةلشعار  ☐

  دلوةلل أ خر شعار ☐

 للرقابة والضامنرمسية  أأو دمغة عالمة ☐

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج  شارة ةاملرجعي (الأرقام) الرمق بيانواإ  )اثلثًا(.6( املدرجة يف قاعدة بياانت املادة الإشارات) لالإ

 

ذا  – 24السؤال  اكن هذا  ( من اتفاقية ابريس، فهل)اثلثاً 6مبوجب املادة  للبدل اجمليب الوطنيةعالمة ابل اكن قد أأخِطراإ

 ؟من اتفاقية ابريس( 4)( )اثلثاً 6لامدة الإخطار موضوع اعرتاض وفقا ل

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم،  جابة واحدة) الاعرتاضات:تكل  ما يه أأس باباإ  (حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 مس بقاً تتعارض مع عالمة جتارية مسّجةل  ☐

 )اثلثًا( من اتفاقية ابريس6مبوجب املادة لالإخطار غري مناس بة  العالمة ☐

 أأدىن مس تخدمة من طرف هيئة عامة العالمة ☐

 يُرىج التحديد –أأس باب أأخرى  ☐
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ذا – 25السؤال  واجه أأي ( من اتفاقية ابريس، فهل )اثلثاً 6مبوجب املادة  للبدل اجمليب الوطنيةعالمة ابل اكن قد أأخِطر اإ

 ؟شلك من أأشاكل الاس تخدام غري املرصح به يف اخلارج

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج  جابة واحدة) ذكل: رشحاإ  (حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 غري مرّصح بهكعالمة جتارية اس تخدام  ☐

 اس تخدامات أأخرى غري مرّصح هبا يف جمال التجارة  ☐

 اس تخدامات أأخرى غري مرّصح هبا  ☐

 يُرىج التحديد –غري ذكل  ☐

ذا اكنت الإجابة نعم،   ؟( من اتفاقية ابريس)اثلثاً 6املادة هل جنح يف الاعرتاض عىل ذاك الاس تخدام مبوجب اإ

 ☐ نعم  ☐ل 

 

 لبدل اجمليبيف ا الوطنية العالمة واإنفاذمراقبة  اجلزء السابع:

 ؟لبدل اجمليبيف اللمراقبة للبدل اجمليب الوطنية عالمة الاس تخدام  خيضعهل  – 26السؤال 

 ☐ ل ينطبق    ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم،   ؟املراقبةما يه اجلهة اليت تتوىل كيف يمت ذكل؟ اإ

 

 ارج؟اخلاجمليب للمراقبة يف البدل يف  الوطنيةعالمة الخيضع اس تخدام هل  – 27السؤال 

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم،   ؟املراقبةوما يه اجلهة اليت تتوىل كيف يمت ذكل؟ اإ

 

نفاذ هل  – 28السؤال   يف البدل اجمليب؟للبدل اجمليب العالمة الوطنية يمت اإ

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت  جابة واحدة) كيف يمت ذكل؟ الإجابة نعم،اإ  (حيمتل السؤال أأكرث من اإ
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جراءات الاعرتاض   ☐ بطالها موضوع الزناععىل العالمات اإ  و/أأو اإ

جراءات التعد  ☐   موضوع الزناع العالمات ي عىلاإ

 دعوى مدنية و/أأو جنائية ☐

 يُرىج التحديد – وسائل أأخرى ☐

ذا اكنت الإجابة نعم، من  نفاذيتوىل واإ  ؟الإ

 

نفاذ العالمة الوطنية يف اخلارج؟ – 29السؤال   هل يمت اإ

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم، كيف يمت ذكل؟ ) جابة واحدةاإ  (حيمتل السؤال أأكرث من اإ

جراءات الاعرتاض عىل العالمات   ☐ بطالها موضوع الزناعاإ  و/أأو اإ

جراءات التعدي عىل  ☐   موضوع الزناعالعالمات  اإ

 دعوى مدنية و/أأو جنائية ☐

 القنوات ادليبلوماس ية ☐

 يُرىج التحديد –وسائل أأخرى  ☐

نفاذ؟ ذا اكنت الإجابة نعم، من يتوىل الإ  واإ

 

خرى اجلزء الثامن:  حامية العالمات الوطنية للبدلان الأ

 ؟اجمليببدل ال يف اية من امحلالأخرى  بدلانل ل  العالمات الوطنية تس تفيدهل  - 30السؤال 

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم، يُ  جابة واحدة) وسائل امحلاية: بيانرىج اإ  (حيمتل السؤال أأكرث من اإ

 عالمة جتارية ☐

 عالمة جامعية ☐

 عالمة تصديق ☐

 مؤرش جغرايف ☐

 خمصصقانون حميل  ☐

 اتفاق ثنايئ ☐

 )اثلثًا( من اتفاقية ابريس6املادة  ☐
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 رىج التحديديُ  -وسائل أأخرى  ☐

 

استنادًا تسجيل عالمة جتارية حتتوي عىل امس بدل بدل اجمليب يف ال رفض مكتب امللكية الفكرية س بق أأن هل  – 31السؤال 

خطار ب ىل اإ  ( من اتفاقية ابريس؟)اثلثاً 6مبوجب املادة أ خر  بدلورد من  وطنيةعالمة اإ

 ☐ ل ينطبق    ☐ نعم  ☐ل 

 

 اجلزء التاسع: نطاق امحلاية

 موجودة وطنيةرفض طلب عالمة جتارية بسبب عالمة  البدل اجمليبيف هل ميكن ملكتب امللكية الفكرية  – 32السؤال 

 أأصاًل؟

 ☐ ل ينطبق   ☐ نعم  ☐ل 

ذا اكنت الإجابة نعم، عىل أأي أأساس يمت الرفض جابة واحدة حيمتل السؤال أأكرث) ؟اإ  (من اإ

 )اثلثا( من اتفاقية ابريس 6املادة  حتت طائةل ☐

 يُرىج التحديد -أأي أأساس قانوين أ خر حتت طائةل ☐

 عىل أأساس اعرتاضات ما ☐

 ما مراقبةعىل أأساس  ☐

 يرىج التحديد -عىل أأساس أ خر ☐

 

ذا  – 33السؤال  ىل جانب عنارص أأخرى،  تتضمن البدل اجمليبمية يف احمل  الوطنيةعالمة الاكنت اإ  متتّد هذهفهل امس البدل، اإ

 :لتشمل امحلاية

 امس البدل حفسب ☐

 امس البدل والعنارص الأخرى كلك ☐

 عنارص الأخرى، دون امس البدل ☐

  ل ينطبق  ☐

 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[ 


